
ِه  ِل َوَرُسسسو ِهسس  ّل ِل ُكّنسس  ْن ُنْتسس ِم ْق َي َوَمْنسس 
ْيِنسس  َت َهسسا َمّر َأْجَر َهسسا  ِت ْؤ ُن ِلًحا  ْعَمْلسس َصسسا َت َو

ِريًمسا  َك ًقسا  ِرْز َهسا  َل َنسا  ْد َت ْع َأ َء ) 31(َو ِنَسسا َيا
ِإْنسس  ِء  ّنَسسسا ٍد ِمْنسس ال َأَح َك ُتّن  َلْسسس ِبّيسس  ّن ال
َعسس  ْطَم َي َف ْوِلسس  َق ْل ِبا ْعَنسس  َتْخَض َفَل  ُتّنسس  ْي َق ّت ا
ْوًل  َق ْلَنسس  ُق َو ِهسس َمَرٌضسس  ِب ْل َق ِفسسي  ِذي  ّل ا

ًفسا  ْعُرو َوَل ) 32(َم ُكّنس  ِت ُيو ُب ِفسي  َقْرَنس  َو
ِقْمَنس  َأ َو َلسى  ُْلو ِةس ا ّي ِل ِه ْلَجا َبّرَجس ا َت َبّرْجَنس  َت
ّلَهسس  ْعَنسس ال ِط َأ َو َةسس  َكا ِتيَنسس الّز َوآ َة  الّصسسَل
ُكْم  ْن َع ِهَب  ْذ ُي ِل ّلُه  ُد ال ِري ُي ّنَما  ِإ َلُه  َوَرُسو
ُكْمسسس  ّهَر َط ُي َو ْيِتسسس  َب ْل ْهَلسسس ا َأ الّرْجَسسسس 

ِهيًرا  ْط ِفسسي ) 33(َت َلسسى  ْت ُي ُكْرَنسس َمسسا  ْذ َوا
ِإّنس  ِةس  ْكَم ْلِح َوا ِهس  ّل َياِتس ال ُكّنس ِمْنس آ ِت ُيو ُب

ِبيًرا  ًفسسسا َخ ِطي َل َكاَنسسس  ّلَهسسس  ِإّنسسس ) 34(ال
ِنيَنسس  ْؤِم ْلُم َوا ِلَماِت  ْلُمْسسس َوا ِلِميَن  ْلُمْسسس ا
َتاِتسسس  ِن َقا ْل َوا ِتيَنسسس  ِن َقا ْل َوا َناِتسسس  ْؤِم ْلُم َوا
ِريَن  ِب َوالّصسسا َقاِت  ِد َوالّصسسا ِقيَن  ِد َوالّصسسا
َعاِتس  ْلَخاِش َوا ِعيَنس  ْلَخاِش َوا ِبَراِت  َوالّصسا
َقاِت  ّد َتَصسسسسسسسس ْلُم َوا ِقيَن  ّد َتَصسسسسسسسس ْلُم َوا
ِظيَنس  ِف ْلَحا َوا ِئَماِت  َوالّصسسا ِئِميَن  َوالّصسسا
ّلَه  ِريَن ال ِك ّذا َوال َظاِت  ِف ْلَحا َوا ُهْم  ُفُروَج
ُهْمسسسس  َل ّلُهسسسس  ّد ال َع َأ ِكَراِتسسسس  ّذا َوال ِثيًرا  َك

ِظيًما  َع َأْجًرا  َو ًة  ِفَر ْغ )35(َم

31)  Sizden kim, Allah'a ve Resûlüne itaat eder ve yararlı iş 
yaparsa ona mükâfatını iki kat veririz. Ve ona (cennette) bol 
rızık hazırlamışızdır.
32)  Ey Peygamber hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri 
gibi değilsiniz. Eğer (Allah'tan) korkuyorsanız, (yabancı 
erkeklere karşı) çekici bir eda ile konuşmayın; sonra kalbinde 
hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Güzel söz söyleyin.
33)  Evlerinizde oturun, eski cahiliye âdetinde olduğu gibi 
açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah'a ve 
Resûlüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece 
günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.
34)  Evlerinizde okunan Allah'ın âyetlerini ve hikmeti 
hatırlayın. Şüphesiz Allah, her şeyin iç yüzünü bilendir ve her 
şeyden haberi olandır.
35)  Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mümin 
erkekler ve mümin kadınlar, taata devam eden erkekler ve 
taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, 
sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazi erkekler ve 
mütevazi kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren 
kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını 
koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah'ı çok 
zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya; işte Allah, 
bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.
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َقَضى  َذا  ِإ ٍة  َن ْؤِم َوَل ُم ْؤِمٍن  ِلُم َكاَن  َوَما 
ُهْمسس  َل ُكوَنسس  َي َأْنسس  َأْمًرا  ُلُه  َوَرُسسسو ّلُهسس  ال
ّلَهس  ْعِصس ال َي َوَمْنس  ِهْمس  ِر َأْم ُةس ِمْنس  َيَر ْلِخ ا

ًنسسا  ِبي ْد َضّلسس َضَلًل ُم َق َف َلُه  ) 36(َوَرُسسسو
ِهسسس  ْي َل َع ّلُهسسس  َعَمسسس ال ْن َأ ِذي  ّل ِل ُقوُلسسس  َت ْذ  ِإ َو
ْوَجَكس  ْيَكس َز َل َع َأْمِسسْك  ِهس  ْي َل َع َعْمَتس  ْن َأ َو
ّلُه  ْفِسَك َما ال َن ِفي  ِفي  ُتْخ َو ّلَه  ّتِق ال َوا
َأْن  ّق  َأَح ّلُه  َوال ّناَس  َتْخَشى ال َو ِه  ِدي ْب ُم
َطًرا  َو َهسسا  ْن ٌد ِم ْي َقَضسسى َز َلّمسسا  َف ُهسس  َتْخَشا
َلسسسسى  َع ُكوَنسسسس  َي َكْيسسسس َل  ِل َهسسسسا  َك َنا ّوْج َز
ِهْمس  ِئ َيا ْدِع َأ َواِجس  َأْز ِفسي  ِنيَنس َحَرٌجس  ْؤِم ْلُم ا
ِهس  ّل َأْمُر ال َكاَنس  َو َطًرا  َو ُهّنس  ْن ْوا ِم َقَض َذا  ِإ

ُعوًل  ْف ِبّيس ِمْنس ) 37(َم ّن َلسى ال َع َكاَنس  َمسا 
ِهس  ّل ّنَة ال َلُهس ُسس ّلُهس  َفَرَضس ال ِفيَمسا  َحَرٍجس 
َأْمُر  َكاَنس  َو ْبُلس  َق ْوا ِمْنس  َل ِذيَنس َخ ّل ِفسي ا

ُدوًرا  ْق َدًرا َم َق ِه  ّل ُغوَن ) 38(ال ّل َب ُي ِذيَن  ّل ا
ْوَنس  َيْخَش َوَل  َنُهس  ْو َيْخَش َو ِهس  ّل ِرَسساَلِت ال

ًبا  ِه َحِسي ّل ِبال َفى  َك َو ّلَه  ِإّل ال ًدا   )39(َأَح
ُكْمس  ِل ِرَجا ٍد ِمْنس  َأَح َبسا  َأ ٌد  َكاَنس ُمَحّم َمسا 
ّييَنسس  ِب ّن َتَمسس ال َوَخا ِهسس  ّل ِكْنسس َرُسسسوَل ال َل َو

ِليًمسسا  َع ٍءسس  ُكّلسس َشْي ِب ّلُهسس  َكاَنسس ال ) 40(َو
ْكًرا  ِذ ّلَهسس  ُكُروا ال ْذ ُنوا ا ِذيَنسس آَم ّل َهسسا ا ّي أ

َ َيا
ِثيًرا  َأِصسسيًل )41(َك َو ًةسس  ْكَر ُب ُه  ّبُحو َوَسسس  

ُتُه )42( َك ِئ َوَمَل ُكْم  ْي َل َع ّلي  ُيَص ِذي  ّل َو ا ُه  
ِر  ّنو َلسسى ال ِإ ُلَماِتسس  ّظ ُكْمسس ِمْنسس ال ِرَج ُيْخ ِل

ِنيَن َرِحيًما  ْؤِم ْلُم ِبا َكاَن  )43(َو

36) Allah ve Resûlü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir 
erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı 
yoktur. Her kim Allah ve Resûlüne karşı gelirse, apaçık bir 
sapıklığa düşmüş olur.
37)  (Resûlüm!) Hani Allah'ın nimet verdiği, senin de 
kendisine iyilik ettiğin kimseye: Eşini yanında tut, Allah'tan 
kork! diyordun. Allah'ın açığa vuracağı şeyi, insanlardan 
çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkmana lâyık olan 
Allah'tır. Zeyd, o kadından ilişiğini kesince biz onu sana 
nikâhladık ki evlâtlıkları, karılarıyla ilişkilerini kestiklerinde 
(o kadınlarla evlenmek isterlerse) müminlere bir güçlük 
olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir.
38)  Allah'ın, kendisine helâl kıldığı şeyde Peygamber'e 
herhangi bir vebâl yoktur. Önce gelip geçenler arasında da 
Allah'ın âdeti böyle idi. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek, 
yazılmış bir kaderdir.
39)  O peygamberler ki Allah'ın gönderdiği emirleri 
duyururlar, Allah'tan korkarlar ve O'ndan başka kimseden 
korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah (herkese) yeter.
40)  Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası 
değildir. Fakat o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin 
sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
41) Ey inananlar! Allah'ı çokça zikredin.
42) Ve O'nu sabah-akşam tesbih edin.
43)  Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize 
rahmetini gönderen O'dur. Melekleri de size istiğfar eder. 
Allah, müminlere karşı çok merhametlidir.
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ُهْمس  َل ّد  َع َأ َو َنُهس َسسَلٌم  ْو َق ْل َي ْوَمس  َي ُهْمس  ُت ّي َتِح
ِريًمسسسا  َك ّنسسسا ) 44(َأْجًرا  ِإ ِبّيسسس  ّن َهسسسا ال ّي أ

َ َيا
ِذيًرا  َن َو َبّشًرا  َوُم ًدا  ِه َناَك َشا ْل  )45(َأْرَس

ِنيًرا  َوِسسَراًجا ُم ِهس  ِن ْذ ِإ ِب ِهس  ّل َلسى ال ِإ ًيسا  َداِع َو
ُهْمسس ِمْنس )46( َل َأّنسس  ِب ِنيَنسس  ْؤِم ْلُم َبّشْر ا َو  

ِبيًرا  َك َفْضًل  ِهسسسسسس  ّل ْعسسسسسس ) 47(ال ِط ُت َوَل 
ُهْمسس  َذا َأ ْعسس  َد َو ِقيَنسس  ِف َنا ْلُم َوا ِريَنسس  ِف َكا ْل ا
ِكيًل  َو ِهس  ّل ِبال َفسى  َك َو ِهس  ّل َلسى ال َع ّكْلس  َو َت َو

ُتْمسس ) 48( َكْح َن َذا  ِإ ُنوا  ِذيَنسس آَم ّل َهسسا ا ّي أ
َ َيا

ْبِلس  َق ُهّنس ِمْنس  ُتُمو ْق ّل َط ُثّمس  َناِتس  ْؤِم ْلُم ا
ِهّنس ِمْنس  ْي َل َع ُكْمس  َل َفَمسا  ُهّن  َتَمّسسو َأْنس 

ُهّن  َوَسسّرُحو ُهّنس  ُعو ّت َفَم َهسا  َن ّدو َت ْع َت ٍةس  ّد ِع
ّنسسا ) 49(َسَراًحا َجِميًل  ِإ ِبّيسس  ّن َهسسا ال ّي أ

َ َيا
ْيَتسس  َت ِتسسي آ َواَجَكسس الّل َأْز َلَكسس  َنسسا  ْل َل َأْح

َءس  َفا َأ ُنَكس ِمّمسا  َيِمي َكْتس  َل َوَمسا َم ُهّنس  ُأُجوَر

ِتَك  َعّما َناِت  َب َو َعّمَك  َناِت  َب َو ْيَك  َل َع ّلُه  ال
ِتسسي  ِتَكسس الّل َناِتسس َخاَل َب َو ِلَكسس  َناِتسس َخا َب َو
ِإْنسس  َنًةسس  ْؤِم ًةسس ُم َأ َواْمَر َعَكسس  َهاَجْرَنسس َم
َأْن  ِبّي  ّن َد ال َأَرا ِإْن  ِبّي  ّن ِلل َها  ْفَس َن َبْت  َه َو
ُدوِنسس  َلَكسس ِمْنسس  ِلَصسسًة  َها َخا ِكَح َتن َيْسسس
ِهْم  ْي َل َع ا  َن َفَرْض ا  ا َم َن ِلْم َع ْد  َق ِنيَن  ْؤِم ْلُم ا
ُهْمسس  ُن ْيَما َأ َكْتسس  َل َوَمسسا َم ِهْمسس  َواِج َأْز ِفسسي 
ّلُهسس  َكاَنسس ال َو ْيَكسس َحَرٌجسس  َل َع ُكوَنسس  َي ْيَل  َك ِل

ُفوًرا َرِحيًما  )50(َغ

44)  Kendisine kavuştukları gün, Allah'ın onlara iltifatı, 
"selâm" dır. Allah onlara çok değerli mükâfat hazırlamıştır.
45)  Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir 
müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
46) Allah'ın izniyle, bir davetçi ve nûr saçan bir kandil olarak 
(gönderdik).
47) Allah'tan büyük bir lütfa ereceklerini müminlere müjdele.
48) Kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Onların eziyetlerine 
aldırma. Allah'a güvenip dayan, vekîl ve destek olarak Allah 
yeter.
49)  Ey iman edenler! Mümin kadınları nikâhlayıp da, henüz 
zifafa girmeden onları boşarsanız, onları sayacağınız bir iddet 
süresince bekletme hakkınız yoktur. O halde onları (bir 
bağışla) memnun edin ve onları güzel bir şekilde serbest 
bırakın.
50)  Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin hanımlarını, Allah'ın 
sana ganimet olarak verdiği ve elinin altında bulunan 
cariyeleri, amcanın, halanın, dayının ve teyzenin seninle 
beraber göç eden kızlarını sana helâl kıldık. Bir de Peygamber 
kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere 
hibe eden mümin kadını, diğer müminlere değil, sırf sana 
mahsus olmak üzere (helâl kıldık). Kuşkusuz biz, hanımları ve 
ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi 
farz kıldığımızı biliriz. (Bu hususta ne yapmaları lâzım 
geldiğini onlara açıkladık) ki, sana bir zorluk olmasın. Allah 
bağışlayandır, merhamet edendir.
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ْيَكس  َل ِإ ِوي  ْؤ ُت َو ُهّنس  ْن ُءس ِم َتَشا ُتْرِجسي َمْنس 
ْلَتس  َعَز ْيَتس ِمّمْنس  َغ َت ْب َوَمْنس ا ُءس  َتَشا َمْنس 
َقّر  َت َأْنسس  َنسسى  ْد َأ ِلَكسس  َذ ْيَكسس  َل َع َناَحسس  َفَل ُج
ِبَمسسسا  ْوَنسسس  َيْرَض َو َيْحَزّنسسس  َوَل  ُهّنسسس  ُن ُي ْع َأ

ِفسسي  َلُمسس َمسسا  ْع َي ّلُهسس  َوال ُهّنسس  ّل ُك ُهّنسس  َت ْي َت آ
ِليًمسا  ِليًمسا َح َع ّلُهس  َكاَنس ال َو ُكْمس  ِب ُلو ) 51(ُق

َأْنسس  َوَل  ُد  ْع َب ُء ِمْنسس  ّنَسسسا َلَكسس ال َيِحّلسس  َل 
َبَكسس  ْعَج َأ ْو  َل َو َواٍجسس  َأْز ِهّنسس ِمْنسس  ِب ّدَلسس  َب َت
َكاَنس  َو ُنَكس  َيِمي َكْتس  َل ِإّل َمسا َم ُهّن  ُن ُحْسس

ًبا  ِقي ٍء َر ُكّل َشْي َلى  َع ّلُه  َها ) 52(ال ّي أ
َ َيا

ِإّل  ِبّيس  ّن ُيوَتس ال ُب ُلوا  ْدُخ َت ُنوا َل  ِذيَنس آَم ّل ا
ِريَن  ِظ َنا ْيَر  َغ ٍم  َعا َط َلى  ِإ ُكْم  َل َذَن  ْؤ ُي َأْن 

َذا  ِإ َف ُلوا  ْدُخ َفا ُتْمسس  ُدِعي َذا  ِإ ِكْنسس  َل َو ُهسس  َنا ِإ
ِنِسيَن  ْأ َت َوَل ُمْسسسس َتِشُروا  ْن َفا ُتْمسسس  ِعْم َط
ِبّيسس  ّن ِذي ال ْؤ ُي َكاَنسس  ُكْمسس  ِل َذ ِإّنسس  ِديٍثسس  ِلَح
َتْحِي ِمْنس  َيْسس ّلُهس َل  َوال ُكْمس  ْن َتْحِي ِم َيْسس َف
ًعسسسسسا  َتا ُهّن َم ُتُمو ْل َأ َذا َسسسسسس ِإ َو ّقسسسسس  ْلَح ا
ُكْمسس  ِل َذ ِءسس ِحَجاٍبسس  َوَرا ُهّن ِمْنسس  ُلو َأ َفاْسسس
َكاَنسس  َوَمسسا  ِهّنسس  ِب ُلو ُق َو ُكْمسس  ِب ُلو ُق ِل َهُر  ْط َأ

َأْنسس  َوَل  ِهسس  ّل ُذوا َرُسسسوَل ال ْؤ ُت َأْنسس  ُكْمسس  َل
ُكْم  ِل َذ ِإّن  ًدا َب َأ ِه  ِد ْع َب َواَجُه ِمْن  َأْز ِكُحوا  ْن َت

ِظيًمسا  َع ِهس  ّل َد ال ْن ُدوا )53(َكاَنس ِع ْب ُت ِإْنس   
ُكّلس  ِب َكاَنس  ّلَهس  ِإّنس ال َف ُهس  ُفو ُتْخ ْو  َأ ًئسا  ْي َش

ِليًما  َع ٍء  )54(َشْي

51)  Onlardan dilediğini geriye bırakır, dilediğini de yanına 
alırsın. Boşadığın hanımlarından arzu ettiğini tekrar yanına 
almanda, senin üzerine bir günah yoktur. Böyle yapman 
onların mutlu olmalarına, üzülmemelerine ve hepsinin, senin 
verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah, 
kalplerinizde olanı bilir. Allah hakkıyle bilendir, halîmdir.
52)  Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen, elinin 
altında bulunan cariyeler hariç, güzellikleri hoşuna gitse bile, 
bunların yerine başka hanımlar alman sana helâl değildir. 
Allah her şeyi gözetler.
53)  Ey iman edenler! Siz zamanını gözetlemeksizin, bir 
yemeğe davet edilmedikçe, Peygamber'in evlerine girmeyin. 
Ancak davet edildiğiniz vakit girin. Yemeği yediğinizde 
hemen dağılın, sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz 
Peygamber'i üzmekte, fakat o (size bunu söylemekten) 
utanmaktadır. Ama Allah, hakkı söylemekten çekinmez. 
Peygamber'in hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde 
arkasından isteyin. Bu, hem sizin kalpleriniz, hem de onların 
kalpleri için daha temiz bir davranıştır. Sizin Allah'ın 
Resûlünü üzmeniz ve kendisinden sonra onun hanımlarını 
nikâhlamanız asla caiz olamaz. Çünkü bu, Allah katında 
büyük (bir günah) tır.
54)  Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de şüphe yok ki 
Allah, her şeyi gayet iyi bilmektedir.
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ِهّن  ِئ َنا ْب أ
َ َوَل  ِهّن  ِئ َبا ِفي آ ِهّن  ْي َل َع َناَح  َل ُج

َوَل  ِهّنسس  ِن َوا ِإْخ ِءسس  َنا ْب أ
َ َوَل  ِهّنسس  ِن َوا ِإْخ َوَل 

َوَل َمسسا  ِهّن  ِئ ِنَسسسا َوَل  ِهّنسس  ِت َوا َأَخ ِءسس  َنا ْب َأ

ّلَهس  ِإّنس ال ّلَهس  ِقيَنس ال ّت َوا ُهّنس  ُن ْيَما َأ َكْتس  َل َم
ًدا  ِهي ٍءس َش ُكّلس َشْي َلسى  َع ِإّنس ) 55(َكاَنس 

ِبّيسس  ّن َلسسى ال َع ّلوَن  ُيَصسس َتُهسس  َك ِئ َوَمَل ّلَهسس  ال
ّلُموا  َوَس ِه  ْي َل َع ّلوا  ُنوا َص ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ

َ َيا
ِليًما  ّلَهس ) 56(َتْسس ُذوَنس ال ْؤ ُي ِذيَنس  ّل ِإّنس ا

َيسسسا  ْن ّد ِفسسسي ال ّلُهسسس  ُهْمسسس ال َن َع َل َلُه  َوَرُسسسسو
ًنسا  ِهي ًبسا ُم َذا َع ُهْمس  َل ّد  َع َأ َو ِةس   )57(َواْلِخَر

َناِتس  ْؤِم ْلُم َوا ِنيَنس  ْؤِم ْلُم ُذوَنس ا ْؤ ُي ِذيَنس  ّل َوا
ًنسسا  َتا ْه ُب ُلوا  َتَم ِد اْح َق َف ُبوا  َتَسسس ْك ِر َمسسا ا ْي َغ ِب

ًنسسا  ِبي ْثًمسسا ُم ِإ ُقْلسس ) 58(َو ِبّيسس  ّن َهسسا ال ّي أ
َ َيا

ِنيَنسس  ْؤِم ْلُم ِء ا ِنَسسسا َو ِتَكسس  َنا َب َو َواِجَكسس  َِلْز

َنى  ْد َأ ِلَك  َذ ِهّن  ِب ِبي ِهّن ِمْن َجَل ْي َل َع ِنيَن  ْد ُي
ّلُهسس  َكاَنسس ال َو ْيَنسس  َذ ْؤ ُي َفَل  ْفَنسس  ْعَر ُي َأْنسس 

ُفوًرا َرِحيًمسسسا  ِهسسس ) 59(َغ َت ْن َي َلْمسسس  ِئْنسسس  َل
ِهْم َمَرٌض  ِب ُلو ُق ِفي  ِذيَن  ّل َوا ُقوَن  ِف َنا ْلُم ا

ِفسي  ُفوَنس  ْلُمْرِج ِهْمس َوا ِب ّنَكس  َي ِر ْغ ُن َل ِةس  َن ِدي ْلَم ا
ِليًل  َق ِإّل  َهسسسا  ِفي َنَكسسس  ِوُرو ُيَجا ) 60(ُثّمسسس َل 

ُلوا  ّت ُق َو ُذوا  ُأِخ ُفوا  ُثِق َنَمسسسا  ْي َأ ِنيَنسسس  ُعو ْل َم
ِتيًل  ْق ْوا ) 61(َت َل ِذيَنس َخ ّل ِفسي ا ِهس  ّل ّنَة ال ُس

ِديًل  ْب َت ِهس  ّل ِة ال ّن ِلُسس َد  َتِج َلْنس  َو ْبُلس  َق ِمْنس 
)62(

55)  Onlara (Peygamber'in hanımlarına), babaları, oğulları, 
kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, 
kadınları (mümin kadınlar) ve ellerinin altında bulunan 
câriyelerinden dolayı bir günah yoktur. (Ey Peygamber 
hanımları!) Allah'tan korkun; şüphesiz Allah, her şeye şahittir.
56) Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey 
müminler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle 
selam verin.
57)  Allah ve Resûlünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette 
lânet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.
58)  Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, yapmadıkları bir 
şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir 
günah yüklenmişlerdir.
59)  Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin 
kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) dış 
örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve 
incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, 
esirgeyendir.
60)  Andolsun, iki yüzlüler, kalplerinde hastalık bulunanlar 
(fuhuş düşüncesi taşıyanlar), şehirde kötü haber yayanlar (bu 
hallerinden) vazgeçmezlerse, seni onlara musallat ederiz 
(onlarla savaşmanı ve onları şehirden sürüp çıkarmanı sana 
emrederiz); sonra orada, senin yanında ancak az bir zaman 
kalabilirler.
61)  Hepsi de lânetlenmiş olarak nerede ele geçirilirlerse, 
yakalanır ve mutlaka öldürülürler.
62)  Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. 
Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.

427                                                                         el-Ahzab Suresi                                                  Cüz 22 – Sure 33



ّنَمسا  ِإ ُقْلس  ِة  َع َعْنس الّسسا ّناُسس  ُلَك ال َأ َيْسس
َعّلسس  َل ِريَكسس  ْد ُي َوَمسسا  ِهسس  ّل َد ال ْن َهسسا ِع ْلُم ِع

ًبسسا  ِري َق ُكوُنسس  َت َعَة  ّلَهسس ) 63(الّسسسا ِإّنسس ال
ِعيًرا  ُهْم َس َل ّد  َع َأ َو ِريَن  ِف َكا ْل َعَن ا  )64(َل

َوَل  ّيسا  ِل َو ُدوَنس  َيِج ًدا َل  َب َأ َهسا  ِفي ِديَنس  ِل َخا
ِفسي ) 65(َنِصسيًرا  ُهْمس  ُه ُوُجو ّلُبس  َق ُت ْوَمس  َي

ّلَهسسس  َنسسسا ال ْع َط َأ َنسسسا  َت ْي َل َيا ُلوَنسسس  ُقو َي ِر  ّنا ال
َنسا الّرُسسوَل  ْع َط َأ ّنسا ) 66(َو ِإ َنسا  ّب ُلوا َر َقا َو

ِبيَل  َنسا الّسس ّلو َأَض َف َنسا  َء َبَرا ُك َو َنا  َت َد َنسا َسسا ْع َط َأ

َذاِبس ) 67( َع ْل ْيِنس ِمْنس ا َف ْع ِهْمس ِض ِت َنسا آ ّب َر
ِبيًرا  َك ًنسا  ْع َل ُهْمس  ْن َع ْل ِذيَنس ) 68(َوا ّل َهسا ا ّي أ

َ َيا
ْوا ُموَسسسى  َذ ِذيَنسس آ ّل َكا ُنوا  ُكو َت ُنوا َل  آَم
ِهس  ّل َد ال ْن َكاَنس ِع َو ُلوا  َقا ّلُهس ِمّمسا  ُهس ال َأ َبّر َف

ًهسسا  ُقوا ) 69(َوِجي ّت ُنوا ا ِذيَنسس آَم ّل َهسسا ا ّي أ
َ َيا

ًدا  ِدي ْوًل َسس َق ُلوا  ُقو َو ّلَهسس  ِلْح )70(ال ُيْصس  
ُكْمسس  َب ُنو ُذ ُكْمسس  َل ِفْر  ْغ َي َو ُكْمسس  َل ْعَما َأ ُكْمسس  َل
َفاَز  ْد  َق َف َلُه  َوَرُسسسو ّلَهسس  ْعسس ال ِط ُي َوَمْنسس 

ِظيًمسا  َع ْوًزا  َنَةس ) 71(َف َْلَما َنسا ا َعَرْض ّنسا  ِإ
َباِلسس  ْلِج َوا َْلْرِضسس  َوا َواِت  َلسسى الّسسسَما َع
َهسسا  ْن ْقَنسس ِم َف َأْش َو َهسسا  َن ْل َيْحِم َأْنسس  ْيَنسس  َب َأ َف
ُلوًمسسا  َظ َكاَنسس  ّنُهسس  ِإ ْنَسسساُن  ِْل َهسسا ا َل َوَحَم

ُهوًل  ِفِقيَنسس ) 72(َج َنا ْلُم ّلُهسس ا ّذَبسس ال َع ُي ِل
ِكيَنسسسسسسسسس  ِر ْلُمْش َوا َقاِتسسسسسسسسس  ِف َنا ْلُم َوا
َلسسسى  َع ّلُهسسس  ُتوَبسسس ال َي َو َكاِتسسس  ِر ْلُمْش َوا
ّلُهسس  َكاَنسس ال َو َناِتسس  ْؤِم ْلُم َوا ِنيَنسس  ْؤِم ْلُم ا

ُفوًرا َرِحيًما  )73(َغ

63) İnsanlar sana kıyametin zamanını soruyorlar. De ki: Onun 
bilgisi Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de zamanı yakındır.
64)  Şu muhakkak ki, Allah kâfirleri rahmetinden kovmuş ve 
onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır.
65)  (Onlar) orada ebedî olarak kalacaklar, (kendilerini 
koruyacak) ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardır.
66)  Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün: Eyvah bize! Keşke 
Allah'a itaat etseydik, Peygamber'e de itaat etseydik! derler.
67) Ey Rabbimiz! Biz reislerimize ve büyüklerimize uyduk da 
onlar bizi yoldan saptırdılar, derler.
68)  Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir 
lânetle rahmetinden kov.
69)  Ey iman edenler! Siz de Musa'ya eziyet edenler gibi 
olmayın. Nihayet Allah onu, dedikleri şeyden temize çıkardı. 
O, Allah yanında şerefli idi.
70) Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin.
71)  (Böyle davranırsanız) Allah işlerinizi düzeltir ve 
günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Resûlüne itaat ederse 
büyük bir kurtuluşa ermiş olur.
72)  Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar 
bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. 
Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.
73)  (Allah bu emaneti insana vermek sûretiyle), münafık 
erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrik 
kadınlara azap edecek, inanan erkeklerin ve inanan kadınların 
da tevbesini kabul buyuracaktır. Allah bağışlayandır, 
merhamet edendir.
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ِه الّرْحَمِن الّرِحيم ّل ِم ال ِبْس
َواِت  ِفي الّسَما َلُه َما  ِذي  ّل ِه ا ّل ِل ُد  ْلَحْم ا
ِفسسي  ُد  ْلَحْم َلُهسس ا َو َْلْرِضسس  ِفسسي ا َوَمسسا 

ِبيُر  ْلَخ ِكيُمس ا ْلَح َو ا ُه َو ِةس  َلُمس ) 1(اْلِخَر ْع َي
َهسا  ْن َيْخُرُجس ِم َوَمسا  َْلْرِضس  ِفسي ا ِلُجس  َي َمسا 
َها  ِفي ْعُرُج  َي َوَما  ِء  ِزُل ِمْن الّسَما َين َوَما 

ُفوُر  َغ ْل َو الّرِحيُمس ا ُه ِذيَنس ) 2(َو ّل َقاَلس ا َو
ّبي  َوَر َلى  َب ُقْل  َعُة  َنا الّسا ِتي ْأ َت َفُروا َل  َك
ْنُهس  َع ْعُزُبس  َي ْيِبس َل  َغ ْل ِمس ا ِل َعا ُكْمس  ّن َي ِت ْأ َت َل
ِفسي  َوَل  َواِت  ِفسي الّسسَما ٍةس  َذّر َقاُلس  ْث ِم
ِإّل  َبُر  ْك َأ َوَل  ِلَك  َذ َغُر ِمْن  َأْص َوَل  َْلْرِض  ا

ِبيٍنسس  َتاٍبسس ُم ِك ِذيَنسس )3(ِفسسي  ّل َيسس ا ِز َيْج ِل  
ُهْمس  َل ِئَكس  َل ْو ُأ ِلَحاِت  ُلوا الّصسا َعِم َو ُنوا  آَم

ِريٌم  َك ٌق  ِرْز َو ٌة  ِفَر ْغ ْوا )4(َم َع ِذيَن َس ّل َوا  
َذاٌب  َع ُهْم  َل ِئَك  َل ْو ُأ ِزيَن  َعاِج َنا ُم ِت َيا ِفي آ

ِليٌمس  َأ ٍز  ِرْج ُتوا )5(ِمْنس  ُأو ِذيَنس  ّل َيَرى ا َو  
َو  ُه ّبَكس  ْيَكس ِمْنس َر َل ِإ ِزَلس  ُأن ِذي  ّل ْلَمس ا ِع ْل ا
ِز  ِزي َع ْل َلسسسى ِصسسسَراِط ا ِإ ِدي  ْه َي َو ّقسسس  ْلَح ا

ِد  ْلَحِمي َهْلسس ) 6(ا َفُروا  َك ِذيَنسس  ّل َقاَلسس ا َو
ُتْمس  ْق َذا ُمّز ِإ ُكْمس  ُئ ّب َن ُي َلسى َرُجٍلس  َع ُكْمس  ّل ُد َن

ٍد  ِدي ْلٍق َج َلِفي َخ ُكْم  ّن ِإ )7(ُكّل ُمَمّزٍق 

34- SEBE’ SURESİ
 

(Mekke’de inmiştir, 54  ayettir.)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...
1) Hamd, göklerde ve yerde bulunanların hepsinin sahibi olan 
Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd O'na mahsustur. O, 
hikmet sahibidir, (her şeyden) haberi olandır.
2)  Yerin içine gireni ve ondan çıkanı; gökten ineni, oraya 
çıkanı bilir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.
3) İnkârcılar: Kıyamet bize gelmeyecek, dediler. De ki: Hayır! 
Gaybı bilen Rabbim hakkı için o, mutlaka size gelecektir. 
Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile O'ndan gizli 
kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyüğü de şüphesiz, 
apaçık kitaptadır (yazılıdır).
4) Allah, inanıp iyi işler yapanları mükâfatlandırmak için (her 
şeyi açık bir kitapta tesbit etmiştir). Onlar için büyük bir 
mağfiret ve güzel bir rızık vardır.
5)  Âyetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışırcasına 
uğraşanlar için de, en kötüsünden, elem verici bir azap vardır.
6)  Kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden sana indirilenin 
(Kur'an'ın) gerçek olduğunu bilir; onun, mutlak galip ve 
övgüye lâyık olan (Allah'ın) yoluna ilettiğini görürler.
7)  Kâfir olanlar (kendi aralarında) şöyle dediler: Çürüyüp 
paramparça olduğunuz vakit yeniden dirileceğinizi söyleyerek 
haber veren kişiyi gösterelim mi?
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َبْل  ّنٌة  ِه ِج ِب َأْم  ًبا  ِذ َك ِه  ّل َلى ال َع َتَرى  ْف َأا

َذاِب  َع ْل ِفي ا ِة  ِباْلِخَر ُنوَن  ْؤِم ُي ِذيَن َل  ّل ا
ِد  ِعي َب ْل َلى َما ) 8(َوالّضَلِل ا ِإ ْوا  َيَر َلْم  َف َأ

ِء  ُهْمس ِمْنس الّسسَما َف ْل َوَمسا َخ ِهْمس  ِدي ْي َأ ْيَنس  َب
َْلْرَض  ِهْم ا ِب َنْخِسْف  ْأ  َنَش ِإْن  َْلْرِض  َوا
ِء  ًفا ِمْنس الّسسَما ِكَسس ِهْمس  ْي َل َع ِقْط  ُنْسس ْو  َأ

ِنيٍب  ٍد ُم ْب َع ُكّل  ِل َيًة  ِلَك َل َذ ِفي  ) 9(ِإّن 
َد  ُوو َدا َنسسسا  ْي َت ْد آ َق َل َباُلسسس َو َياِج َفْضًل  ّنسسسا  ِم

َد  ِدي ْلَح َلُهسس ا ّنسسا  َل َأ َو ْيَر  ّط َوال َعُهسس  ِبسسي َم ّو َأ

ِفسسي )10( ّدْر  َق َو َغاٍت  ِب ْعَمْلسس َسسسا َأْنسس ا  
ِبَمسسسا  ّنسسسي  ِإ ِلًحا  ُلوا َصسسسا ْعَم َوا ِد  الّسسسسْر

َبِصسيٌر  ُلوَنس  ْعَم ْيَماَن الّريَحس )11(َت َل ِلُسس َو  
َلُه  َنا  ْل َأَس َو ْهٌر  َها َش َواُح َوَر ْهٌر  َها َش ّو ُد ُغ
ْعَمُلسس  َي ْلِجّنسس َمْنسس  َوِمْنسس ا ِر  ْط ِق ْل ْيَنسس ا َع
ُهْمس  ْن ْغس ِم ِز َي َوَمْنس  ِهس  ّب ْذِنس َر ِإ ِب ِهس  ْي َد َي ْيَنس  َب
ِر  ِعي َذاِبس الّسس َع ْقُهس ِمْنس  ِذ ُن َنسا  ِر َأْم َعْنس 

ُءسسس ِمْنسسس ) 12( َيَشا َلُهسسس َمسسسا  ُلوَنسسس  ْعَم َي
َواِبس  ْلَج َكا َفاٍنس  َوِج ِثيَلس  َتَما َو ِريَبس  َمَحا

َياٍت  ٍر َراِسسسسس ُدو ُق َد َو ُوو َدا ُلوا آَلسسسسس  ْعَم ا
ُكوُر ِدي الّش َبا ِليٌلسس ِمْنسس ِع َق َو ْكًرا   )13( ُش

ُهْمس  ّل َد ْوَتس َمسا  ْلَم ِهس ا ْي َل َع َنسا  ْي َقَض َلّمسا  َف
ُكُلسس  ْأ َت َْلْرِضسس  ّبُةسس ا َدا ِإّل  ِهسس  ِت ْو َلسسى َم َع
ْو  َل َأْنس  ْلِجّنس  َنْتس ا ّي َب َت َلّمسا َخّر  َف َتُه  َأ ِمنَسس
ِفسسي  ُثوا  ِب َل ْيَبسس َمسسا  َغ ْل َلُموَنسس ا ْع َي ُنوا  َكا

ِهيِن  ْلُم َذاِب ا َع ْل )14(ا

8) "Acaba o, yalan yere Allah'a iftira mı etmiştir? Yoksa onda 
delilik mi var?" (dediler). Hayır! Ahirete inanmayanlar 
azaptadırlar ve derin bir sapıklık içindedirler.
9)  Onlar, gökte ve yerde önlerine ve arkalarına bakmıyorlar 
mı? Dilesek onları yere batırırız, ya da üzerlerine gökten 
parçalar düşürürüz. Şüphesiz bunda (Rabbine) yönelen her kul 
için bir ibret vardır.
10)  Andolsun, Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. "Ey 
dağlar ve kuşlar! Onunla beraber tesbih edin" dedik. Ona 
demiri yumuşattık.
11)  Geniş zırhlar imal et, dokumasını ölçülü yap. (Ey Davud 
hanedanı!) İyi işler yapın. Kuşkusuz ben, yaptıklarınızı 
görmekteyim, diye (vahyettik).
12) Sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü yine bir aylık 
mesafe olan rüzgârı da Süleyman'a (onun emrine) verdik ve 
onun için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin 
izniyle cinlerden bir kısmı, onun önünde çalışırdı. Onlardan 
kim emrimizden sapsa, ona alevli azabı tattırırdık.
13)  Onlar Süleyman'a kalelerden, heykellerden, havuzlar 
kadar (geniş) leğenlerden, sabit kazanlardan ne dilerse 
yaparlardı. Ey Davud ailesi! Şükredin. Kullarımdan şükreden 
azdır!
14)  Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun 
öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. 
(Sonunda yere) yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi, o 
küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı.
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َيٌةسس  ِهْم آ ِن َك ِفسسي َمْسسس ٍإ  َب ِلَسسس َكاَنسس  ْد  َق َل
ُلوا ِمْنس  ُك َوِشَماٍلس  َيِميٍنس  َعْنس  َتاِنس  ّن َج
َبٌةس  ّي َط ٌةس  َد ْل َب َلُهس  ُكُروا  َواْش ُكْمس  ّب ِرْزِقس َر

ُفوٌر  َغ َنا )15(َوَرّبسس  ْل َأْرَسسس َف ْعَرُضوا  َأ َف  
ِهْم  ْي َت ّن ِبَج ُهْم  َنا ْل ّد َب َو ِم  ِر َع ْل ْيَل ا ِهْم َس ْي َل َع
ٍء  َوَشْي ْثٍل  َأ َو ُكٍل َخْمٍط  ُأ َتى  َوا َذ ْيِن  َت ّن َج

ِليٍلس  َق ٍر  ْد ُهْمس ) 16(ِمْنس ِسس َنا ْي ِلَكس َجَز َذ
ُفوَر  َك ْل ِإّل ا ِزي  ُنَجا َهْلسسس  َو َفُروا  َك ِبَمسسسا 

ِتسي ) 17( ّل ُقَرى ا ْل ْيَنس ا َب َو ُهْمس  َن ْي َب َنسا  ْل َع َوَج
َها  ِفي َنسا  ّدْر َق َو ًةس  ِهَر َظا ُقًرى  َهسا  ِفي َنسا  ْك َباَر
ِنيَن  ّياًما آِم َأ َو ِلي  َيا َل َها  ِفي ْيَر ِسيُروا  الّس

َنا )18( ِر َفا َأْسسس ْيَنسس  َب ْد  َباِع َنسسا  ّب ُلوا َر َقا َف  
ِديَثس  َأَحا ُهْمس  َنا ْل َع َفَج ُهْم  ُفَسس َأن َلُموا  َظ َو
ِلَكس  َذ ِفسي  ِإّنس  ُكّلس ُمَمّزٍقس  ُهْمس  َنا ْق َوَمّز

ٍر  ُكو ٍر َش ّبا ُكّلسس َصسس ِل َياٍتسس  ْد )19(َل َق َل َو  
ِإّل  ُه  ُعو َب ّت َفا ّنُه  َظ ِليُسس  ْب ِإ ِهْمس  ْي َل َع َق  ّد َص

ِنيَن  ْؤِم ْلُم ًقا ِمْن ا ِري َلُه )20(َف َكاَن  َوَما   
َلَمسس َمْنسس  ْع َن ِل ِإّل  َطاٍن  ْل ِهْمسس ِمْنسس ُسسس ْي َل َع
ِفي َشّك  َها  ْن َو ِم ُه ِة ِمّمْن  ِباْلِخَر ْؤِمُن  ُي

ٍءس َحِفيٌظس  ُكّلس َشْي َلسى  َع ّبَكس  ) 21(َوَر
ُدوِنسس  ُتْمسس ِمْنسس  َعْم ِذيَنسس َز ّل ُعوا ا ْد ُقْلسس ا
ِفسسي  ٍةسس  َذّر َقاَلسس  ْث ُكوَنسس ِم ِل َيْم ِهسس َل  ّل ال
ُهْمس  َل َوَمسا  َْلْرِضس  ِفسي ا َوَل  َواِت  الّسسَما
ُهْمس ِمْنس  ْن َلُهس ِم َوَمسا  ِهَمسا ِمْنس ِشْرٍكس  ِفي

ٍر  ِهي )22(َظ

15)  Andolsun, Sebe' kavmi için oturduğu yerlerde büyük bir 
ibret vardır. Biri sağda, diğeri solda iki bahçeleri vardı. 
(Onlara:) Rabbinizin rızkından yeyin ve O'na şükredin. İşte 
güzel bir memleket ve çok bağışlayan bir Rab!
16)  Ama onlar yüz çevirdiler. Bu yüzden üzerlerine Arim 
selini gönderdik. Onların iki bahçesini, buruk yemişli, acı 
ılgınlı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki (harap) 
bahçeye çevirdik.
17)  Nankörlük ettikleri için onları böyle cezalandırdık. Biz 
nankörden başkasını cezalandırır mıyız!
18)  Onların yurdu ile, içlerini bereketlendirdiğimiz 
memleketler arasında, kolayca görünen nice kasabalar var 
ettik ve bunlar arasında yürümeyi konaklara ayırdık. Oralarda 
geceleri, gündüzleri korkusuzca gezin dolaşın, dedik.
19)  Bunun üzerine: Ey Rabbimiz! Aralarında yolculuk 
yaptığımız şehirlerin arasını uzaklaştır, dediler ve kendilerine 
yazık ettiler. Biz de onları, ibret kıssaları haline getirdik ve 
onları büsbütün parçaladık. Şüphesiz bunda, çok sabreden ve 
çok şükreden herkes için ibretler vardır.
20)  Andolsun İblis, onlar hakkındaki tahminini doğruya 
çıkardı. İnanan bir zümrenin dışında hepsi ona uydular.
21)  Halbuki şeytanın onlar üzerinde hiçbir nüfuzu yoktu. 
Ancak ahirete inananı, şüphe içinde kalandan ayırdedip 
bilelim diye (ona bu fırsatı verdik). Rabbin gerçekten her şeyi 
koruyandır.
22)  (Müşriklere) de ki: Allah'tan başka ilah saydığınız şeyleri 
çağırın! Onlar ne göklerde ne de yerde zerre ağırlığınca bir 
şeye sahiptirler. Onların buralarda hiçbir ortaklığı yoktur, 
Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktu.
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ِذَنس  َأ ِلَمْن  ِإّل  ُهس  َد ْن َعُةس ِع َفا ُعس الّش َف َتن َوَل 
ُلوا  َقا ِهْمس  ِب ُلو ُق َعْنس  َعس  ُفّز َذا  ِإ ّتسى  َلُهس َح
َو  ُه َو ّقسسس  ْلَح ُلوا ا َقا ُكْمسسس  ّب َقاَلسسس َر َذا  َما

ِبيُر  َك ْل ِلّيس ا َع ْل ُكْمس ) 23(ا ُق َيْرُز ُقْلس َمْنس 
ّنا  ِإ َو ّلُه  ُقْل ال َْلْرِض  َوا َواِت  ِمْن الّسَما
ِفسسي َضَلٍلسس  ْو  َأ ًدى  ُه َلسسى  َع َل ُكْمسس  ّيا ِإ ْو  َأ

ِبيٍنسسس  َعّمسسسا )24(ُم ُلوَن  َأ ُتْسسسس ُقْلسسس َل   
ُلوَنس  ْعَم َت َعّمسا  َأُل  ُنْسس َوَل  َنسا  ) 25(َأْجَرْم

َنسسا  َن ْي َب َتُحسس  ْف َي ُثّمسس  َنسسا  ّب َنسسا َر َن ْي َب ُعسس  َيْجَم ُقْلسس 
ِليُمسس  َع ْل ّتاُحسس ا َف ْل َو ا ُه َو ّقسس  ْلَح ُقْلسس ) 26(ِبا

َكّل  َءس  َكا ِهس ُشَر ِب ُتْمس  ْق ْلَح َأ ِذيَنس  ّل ِنسي ا َأُرو

ِكيُمس  ْلَح ِزيُز ا َع ْل ّلُهس ا َو ال ُه َوَمسا ) 27(َبْلس 
َبِشيًرا  ّناِسسسس  ِلل ّفًةسسس  َكا ِإّل  َناَك  ْل َأْرَسسسس

َلُموَنس  ْع َي ّناِسس َل  َثَر ال ْك َأ ِكّنس  َل َو ِذيًرا  َن َو
ِإْنسس ) 28( ُد  ْع َو ْل َذا ا َه َتسسى  ُلوَنسس َم ُقو َي َو

ِقيَن  ِد ُتْمسس َصسسا ُد ُقْلسس ) 29(ُكن َعا ُكْمس ِمي َل
َوَل  َعًة  ْنُهسس َسسسا َع ْأِخُروَن  َت َتْسسس ٍمسس َل  ْو َي

ِدُموَن  ْق َت َفُروا ) 30(َتْسس َك ِذيَنس  ّل َقاَلس ا َو
ْيَنس  َب ِذي  ّل ِبا َوَل  ُقْرآِنس  ْل َذا ا َه ِب ْؤِمَنس  ُن َلْنس 
ِلُموَنسسسسسسس  ّظا ْذ ال ِإ َتَرى  ْو  َل َو ِهسسسسسسس  ْي َد َي
ُهْمسس  ْعُض َب ُعسس  َيْرِج ِهْمسس  ّب َد َر ْن ُفوَنسس ِع ُقو ْو َم
ِذيَنسسس  ّل ُقوُلسسس ا َي ْوَلسسس  َق ْل ْعٍضسسس ا َب َلسسسى  ِإ
ُتْم  ْن َأ ْوَل  َل َبُروا  ْك َت ِذيَن اْس ّل ِل ُفوا  ِع ُتْض اْسس

ِنيَن  ْؤِم ّنا ُم ُك )31(َل

23)  Allah'ın huzurunda, kendisinin izin verdiği kimselerden 
başkasının şefâati fayda vermez. Nihayet onların 
yüreklerinden korku giderilince: Rabbiniz ne buyurdu? derler. 
Onlar da: Hak olanı buyurdu, derler. O, yücedir, büyüktür.
24)  (Resûlüm!) De ki: Göklerden ve yerden size rızık veren 
kimdir? De ki: Allah! O halde biz veya siz, ikimizden biri, ya 
doğru yol üzerinde veya açık bir sapıklık içindedir.
25) De ki: Bizim işlediğimiz suçtan siz sorumlu değilsiniz; biz 
de sizin işlediğinizden sorulacak değiliz.
26)  De ki: Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak, sonra 
aramızda hak ile hükmedecektir. O, en âdil hüküm veren, (her 
şeyi) hakkıyla bilendir.
27) De ki: O'na (Allah'a) kattığınız ortaklarınızı bana gösterin. 
Hayır! Bilakis, yegâne galip ve her şeyi hikmetle idare eden 
ancak Allah'tır.
28)  Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı 
olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
29) Eğer sözünüzde doğru iseniz bu vâdettiğiniz (kıyamet) ne 
zaman kopacak? derler.
30) De ki: Size öyle bir gün vâdedilmiştir ki, ondan ne bir saat 
geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz.
31)  Kâfir olanlar dediler ki: Biz hiçbir zaman bu Kur'an'a ve 
bundan önce gelen kitaplara inanmayacağız. Sen o zalimleri, 
Rablerinin huzurunda tutuklanmış, birbirlerine söz atarlarken 
bir görsen! Zayıf sayılanlar, büyüklük taslayanlara: Siz 
olmasaydınız, elbette biz inanan insanlar olurduk, derler.
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ِذيَنسسسس  ّل ِل َبُروا  ْك َت ِذيَنسسسس اْسسسسس ّل َقاَلسسسس ا
َعْنسسس  ُكْم  َنا ْد َد َنْحُنسسس َصسسس َأ ُفوا  ِع ُتْض اْسسسس
ُتْمسسسس  ُكن َبْلسسسس  ُكْمسسسس  َء ْذ َجا ِإ َد  ْع َب َدى  ُه ْل ا

ِرِميَنسسسسس  ِذيَنسسسسس ) 32(ُمْج ّل َقاَلسسسسس ا َو
ْكُر  َبْلس َم َبُروا  ْك َت ِذيَنس اْسس ّل ِل ُفوا  ِع ُتْض اْسس
ُفَر  ْك َن َأْنسس  َنسسا  َن ْأُمُرو َت ْذ  ِإ ِر  َها ّن َوال ْيِلسس  ّل ال
َأَسسسسّروا  َو ًدا  َدا َأن َلُهسسس  َعَلسسس  َنْج َو ِهسسس  ّل ِبال
َنسسا  ْل َع َوَج َذاَبسس  َع ْل ْوا ا َأ َلّمسسا َر َداَمَةسس  ّن ال

ِفسي  ْغَلَلس  َْل َهْلسس ا َفُروا  َك ِذيَنسس  ّل َناِقسس ا ْع َأ

ُلوَنس  ْعَم َي ُنوا  َكا ِإّل َمسا  ْوَنس  َوَمسا )33(ُيْجَز  
َقاَلسس  ِإّل  ٍر  ِذي َن ٍةسس ِمْنسس  َي َقْر ِفسسي  َنا  ْل َأْرَسسس

ِفُروَنس  َكا ِهس  ِب ُتْم  ْل ُأْرِسس ِبَمسا  ّنسا  ِإ َهسا  ُفو ْتَر ُم
ًدا ) 34( ْوَل َأ َو َواًل  َأْم َثُر  ْك َأ َنْحُنسسس  ُلوا  َقا َو

ِبيَنس  ّذ َع ِبُم َنْحُنس  ّبسي )35(َوَمسا  ِإّنس َر ُقْلس   
ْبُسسُط  ِكّنس َي َل َو ِدُر  ْق َي َو ُءس  َيَشا ِلَمْنس  َقس  الّرْز

َلُموَنسسسس ْع َي ّناِسسسسس َل  َثَر ال ْك َوَمسسسسا ) 36( َأ
ُكْمس  ُب َقّر ُت ِتسي  ّل ِبا ُكْمس  ُد ْوَل َأ َوَل  ُكْمسس  ُل َوا َأْم

َعِمَلسس  َو ِإّل َمْنسس آَمَنسس  َفسسى  ْل َنسسا ُز َد ْن ِع
ِبَما  ْعِف  ُء الّض ُهْم َجَزا َل ِئَك  َل ْو ُأ َف ِلًحا  َصا

ُنوَن  َفاِت آِم ُغُر ْل ِفي ا ُهْم  َو ُلوا  ) 37(َعِم
ِزيَنس  َعاِج َنسا ُم ِت َيا ِفسي آ ْوَن  َع َيْسس ِذيَنس  ّل َوا

َذاِبسس ُمْحَضُروَنسس  َع ْل ِفسسي ا ِئَكسس  َل ْو  )38(ُأ
ُء  َيَشا ِلَمْن  َق  ْبُسُط الّرْز َي ّبي  ِإّن َر ُقْل 

َلُهس  ِدُر  ْق َي َو ِهس  ِد َبا ُتْمس ِمْنس ِمْنس ِع ْق َف َأن َوَمسا 
ِقيَنسس ِز ْيُر الّرا َو َخ ُه َو ُفُهسس  ِل ُيْخ َو  ُه َف ٍءسس   َشْي

)39(

32)  Büyüklük taslayanlar, zayıf sayılanlara (kıyamet 
gününde): Size hidayet geldikten sonra sizi ondan biz mi 
çevirdik? Bilakis siz suç işliyordunuz, derler.
33)  Zayıf sayılanlar da büyüklük taslayanlara: Hayır! Gece 
gündüz (işiniz) tuzak kurmaktı. Çünkü siz daima Allah'ı inkâr 
etmemizi, O'na ortaklar koşmamızı bize emrederdiniz, derler. 
Artık azabı gördüklerinde, için için yanarlar; biz de o inkâr 
edenlerin boyunlarına demir halkalar takarız. Onlar ancak 
yapmakta oldukları günahları yüzünden cezalandırılırlar.
34) Biz hangi ülkeye bir uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın 
varlıklı ve şımarık kişileri: Biz, size gönderilmiş olan şeyi 
inkâr ediyoruz, demişlerdir.
35) Ve dediler ki: Biz malca ve evlâtça daha çoğuz, biz azaba 
uğratılacak da değiliz.
36) De ki: Rabbim, dilediğine bol rızık verir ve (dilediğinden) 
kısar; fakat insanların çoğu bilmezler.
37) Sizi huzurumuza yaklaştıracak olan ne mallarınızdır ne de 
evlâtlarınız. İman edip iyi amelde bulunanlar müstesna; onlara 
yaptıklarının kat kat fazlası mükâfat vardır. Onlar (cennet) 
odalarında güven içindedirler.
38)  Ayetlerimizi boşa çıkarmaya çalışanlara gelince, onlar da 
azapla yüz yüze bırakılacaklardır.
39)  De ki: Rabbim, kullarından dilediğine bol rızık verir ve 
(dilediğinden de) kısar. Siz hayıra ne harcarsanız, Allah onun 
yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.
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ُقوُلسس  َي ُثّمسس  ًعسسا  ُهْمسس َجِمي َيْحُشُر ْوَمسس  َي َو
ُدوَنس  ُب ْع َي ُنوا  َكا ُكْمس  ّيا ِإ ِءس  ُؤَل َه َأ ِةس  َك ِئ ْلَمَل ِل

َنسسا ِمْنسس )40( ّي ِل َو ْنَتسس  َأ َنَك  ْبَحا ُلوا ُسسس َقا  
ْلِجّنسس  ُدوَنسس ا ُب ْع َي ُنوا  َكا َبْلسس  ِهْمسس  ِن ُدو

ُنوَن  ْؤِم ِهْم ُم ِب ُهْم  َثُر ْك ْوَم َل ) 41(َأ َي ْل َفا
َوَل َضّرا  ًعسسا  ْف َن ْعٍضسس  َب ِل ُكْمسس  ْعُض َب ِلُكسس  َيْم
َذاَبسس  َع ُقوا  ُذو َلُموا  َظ ِذيَنسس  ّل ِل ُقوُلسس  َن َو

ُبوَن  ّذ َك ُت َها  ِب ُتْم  ُكن ِتي  ّل ِر ا ّنا َذا ) 42(ال ِإ َو
َذا  َه ا  ُلوا َم َقا َناٍت  ّي َب َنسا  ُت َيا ِهْم آ ْي َل َع َلى  ْت ُت
َكاَنس  َعّمسا  ُكْم  ّد َيُصس َأْنس  ُد  ِري ُي ِإّل َرُجٌلس 
ْفٌكسس  ِإ ِإّل  َذا  َه ُلوا َمسسا  َقا َو ُكْمسس  ُؤ َبا ُد آ ُب ْع َي
َلّمسا  ّقس  ْلَح ِل َفُروا  َك ِذيَنس  ّل َقاَلس ا َو َتًرى  ْف ُم

ِبيٌنس  ِإّل ِسسْحٌر ُم َذا  َه ِإْنس  ُهْمس  َء  )43(َجا
َوَمسا  َها  َن ْدُرُسسو َي ُتٍبس  ُك ُهْمس ِمْنس  َنا ْي َت َوَمسا آ

ٍر  ِذي َن َلَكسس ِمْنسس  ْب َق ِهْمسس  ْي َل ِإ َنا  ْل  )44(َأْرَسسس
ُغوا  َل َب َوَمسا  ِهْمسس  ِل ْب َق ِذيَنسس ِمْنس  ّل ّذَبسس ا َك َو
ِلي  ُبوا ُرُسسسس ّذ َك َف ُهْمسسس  َنا ْي َت ْعَشاَر َمسسسا آ ِم

ِر  ِكي َن َكاَنسسس  ْيَفسسس  َك ّنَمسسسا ) 45(َف ِإ ُقْلسسس 
َنى  ْث ِه َم ّل ِل ُقوُموا  َت َأْن  ٍة  َد َواِح ِب ُكْم  ُظ َأِع

ُكْم ِمْن  ِب ِبَصاِح ّكُروا َما  َف َت َت ُثّم  َدى  ُفَرا َو
ْيسس  َد َي ْيَنسس  َب ُكْمسس  َل ِذيٌر  َن ِإّل  َو  ُه ِإْنسس  ٍةسس  ّن ِج

ٍد  ِدي َذاٍبسس َش ُكْم ) 46(َع ُت ْل َأ ُقْلسس َمسسا َسسس
َلسى  َع ِإّل  ِري  َأْج ِإْنس  ُكْمس  َل َو  ُه َف ٍر  َأْج ِمْنس 

ٌد  ِهي ٍءس َش ُكّلس َشْي َلسى  َع َو  ُه َو ِهس  ّل  )47(ال
َعّلُمسس  ّقسس  ْلَح ِبا ِذُفسس  ْق َي ّبسسي  ِإّنسس َر ُقْلسس 

ُيوِب  ُغ ْل )48(ا

40) O gün Allah, onların hepsini toplayacak; sonra meleklere: 
Size tapanlar bunlar mıydı? diyecek.
41)  (Melekler de:) Sen yücesin, bizim dostumuz onlar değil, 
sensin. Belki onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştı; 
diyecekler.
42)  Bugün birbirinize ne fayda, ne de zarar vermeye gücünüz 
yeter. Biz zalim olanlara, yalanlamakta olduğunuz ateş azabını 
tadın! diyeceğiz.
43) Onlara apaçık âyetlerimiz okunduğu zaman demişlerdi ki: 
Bu, sizi babalarınızın taptığı (putlardan) çevirmek isteyen bir 
adamdan başkası değildir. Ve yine bu (Kur'an) da uydurulmuş 
bir yalandan başka bir şey değildir, dediler. Hak kendilerine 
geldiğinde onu inkâr edenler de: Bu, apaçık bir büyüden başka 
bir şey değildir, dediler.
44)  Halbuki biz onlara okuyacakları kitaplar vermediğimiz 
gibi senden önce onlara bir uyarıcı (peygamber) de 
göndermemiştik.
45)  Onlardan öncekiler de (peygamberlerini) inkâr etmişlerdi. 
Bunlar, öncekilere verdiklerimizin onda birine erişmemişlerdi. 
(Böyle iken), peygamberimi yalanladılar; ama benim karşılık 
olarak verdiğim nasıl olmuştu!
46)  (Resûlüm! Onlara) de ki: Size bir tek öğüt vereceğim: 
Allah için ikişer ikişer ve teker teker ayağa kalkın, sonra da 
düşünün! Arkadaşınızda (peygamberde) hiçbir delilik yoktur! 
O ancak şiddetli bir azap gelip çatmadan evvel sizi uyaran bir 
peygamberdir.
47)  De ki: Ben sizden bir ücret istemişsem, o sizin olsun. 
Ücretim yalnız Allah'a aittir. O, her şeye şahittir.
48) De ki: Kuşkusuz, Rabbim gerçeği ortaya koyar. Çünkü O, 
gaybı çok iyi bilendir.
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َوَما  ِطُل  َبا ْل ُئ ا ِد ْب ُي َوَما  ّق  ْلَح َء ا ُقْل َجا
ُد  ِعي َأِضّل ) 49(ُي ّنَما  ِإ َف ْلُت  َل ِإْن َض ُقْل 

ُيوِحي  ِبَما  َف ْيُت  َد َت ْه ِإْن ا َو ْفِسي  َن َلى  َع
ِريٌب  َق ٌع  ّنُه َسِمي ِإ ّبي  َلّي َر ْو ) 50(ِإ َل َو

ُذوا ِمْن  ُأِخ َو ْوَت  َف َفَل  ُعوا  ِز َف ْذ  ِإ َتَرى 
ِريٍب  َق َكاٍن  ِه )51(َم ِب ّنا  ُلوا آَم َقا َو  

ٍد  ِعي َب َكاٍن  ُوُش ِمْن َم َنا ّت ُهْم ال َل ّنى  َأ َو
ْبُل )52( َق ِه ِمْن  ِب َفُروا  َك ْد  َق َو  

ٍد  ِعي َب َكاٍن  ْيِب ِمْن َم َغ ْل ِبا ُفوَن  ِذ ْق َي َو
ُهوَن ) 53( َت َيْش ْيَن َما  َب َو ُهْم  َن ْي َب َوِحيَل 

ُهْم  ّن ِإ ْبُل  َق ِهْم ِمْن  َياِع َأْش ِب ِعَل  ُف َكَما 
ِريٍب  ِفي َشّك ُم ُنوا  )54(َكا

ِه الّرْحَمِن الّرِحيم ّل ِم ال ِبْس
َْلْرِضس  َوا َواِت  ِر الّسسَما ِط َفا ِهس  ّل ِل ُد  ْلَحْم ا
ٍةسس  ِنَح َأْج ِلسسي  ُأو ِةسس ُرُسسسًل  َك ِئ ْلَمَل َجاِعِلسس ا
ْلِقس  ْلَخ ِفسي ا ُد  ِزي َي َعس  َبا َوُر ُثَلَثس  َو َنسى  ْث َم
ٍءسس  ُكّلسس َشْي َلسسى  َع ّلَهسس  ِإّنسس ال ُءسس  َيَشا َمسسا 

ِديٌر  ّناِسسس ِمْنسس  )1(َق ِلل ّلُهسس  َتْحسس ال ْف َي َمسسا 
َفَل  ُيْمِسْك  َوَما  َها  َل َفَل ُمْمِسَك  ٍة  َرْحَم
ِزيُز  َع ْل َو ا ُه َو ِهسس  ِد ْع َب َلُهسس ِمْنسس  ُمْرِسسسَل 

ِكيُم  ْلَح ْعَمَة )2(ا ِن ُكُروا  ْذ ّناُس ا َها ال ّي أ
َ َيا  

ِهس  ّل ْيُر ال َغ ِلٍقس  َهْلس ِمْنس َخا ُكْمس  ْي َل َع ِهس  ّل ال
َلَهس  ِإ َْلْرِضس َل  َوا ِء  ُكْمس ِمْنس الّسسَما ُق َيْرُز

ُكوَن  َف ْؤ ُت ّنى  َأ َف َو  ُه )3(ِإّل 

49) De ki: Hak geldi; artık bâtıl ne bir şeyi ortaya çıkarabilir 
ne de geri getirebilir.
50) De ki: Eğer saparsam, kendi aleyhime sapmış olurum. 
Eğer doğru yolu bulursam, bu da Rabbimin bana vahyettiği 
sayesindedir. Şüphesiz O, işitendir, yakındır.
51) Telaşa düştükleri zaman, bir görsen! Artık kurtuluş yoktur, 
yakın bir yerden yakalanmışlardır.
52) "Ona inandık" demişlerdir, ama uzak yerden (dünya hayatı 
gelip geçtikten sonra) imana kavuşmak onlar için nasıl 
mümkün olur?
53) Halbuki daha önce onu (hakkı) inkâr etmişlerdi. Uzak bir 
yerden gayb hakkında atıp tutuyorlardı.
54) Artık, bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi, 
kendileriyle arzu ettikleri şey arasına perde çekilmiştir. 
Şüphesiz onlar, kendilerini endişeye düşüren bir korku 
içindeydiler.

35- FATIR SURESİ
 

(Mekke’de inmiştir, 45  ayettir.)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...
1) Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder 
kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediği 
arttırmayı yapar. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.
2) Allah'ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup 
hapseden olamaz. O'nun tuttuğunu O'ndan sonra salıverecek 
de yoktur. O, üstündür, hikmet sahibidir.
3) Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; Allah'tan 
başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? 
O'ndan başka ilah yoktur. Nasıl oluyor da (tevhidden küfre) 
çevriliyorsunuz!
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َبْتسس ُرُسسسٌل ِمْنسس  ّذ ُك ْد  َق َف ُبوَكسس  ّذ َك ُي ِإْنسس  َو
ُْلُموُر  ُع ا ُتْرَج ِه  ّل َلى ال ِإ َو ِلَك  ْب َها ) 4(َق ّي أ

َ َيا
ُكْمس  ّن ُغّر َت َفَل  ّقس  ِهس َح ّل َد ال ْع َو ِإّنس  ّناُسس  ال
َغُروُر  ْل ِهس ا ّل ِبال ُكْمس  ّن ُغّر َي َوَل  َيسا  ْن ّد ُةس ال َيا ْلَح ا

ُهس ) 5( ُذو ّتِخ َفا ّو  ُد َع ُكْمس  َل َطاَنس  ْي ِإّنس الّش
ُنوا ِمْنسس  ُكو َي ِل َبُهسس  ُعسسو ِحْز ْد َي ّنَمسسا  ِإ ّوا  ُد َع

ِر  ِعي ُهْمس ) 6(َأْصسَحاِب الّسس َل َفُروا  َك ِذيَنس  ّل ا
ٌد  ِدي َذاٌبسسس َش ُلوا َع َعِم َو ُنوا  ِذيَنسسس آَم ّل َوا

ِبيٌر َك َأْجٌر  َو ٌة  ِفَر ْغ ُهْم َم َل ِلَحاِت  ) 7( الّصا
ًنا  ُهس َحَسس َفَرآ ِهس  ِل َعَم ُء  َلُهس ُسسو ّيَنس  َفَمْنس ُز َأ

ِدي َمْنس  ْه َي َو ُءس  َيَشا ُيِضّلس َمْنس  ّلَهس  ِإّنس ال َف
ِهْمسسس  ْي َل َع ْفُسسسسَك  َن َهْبسسس  ْذ َت َفَل  ُءسسس  َيَشا
ُعوَن  َن َيْصس ِبَمسا  ِليٌمس  َع ّلَهس  ِإّنس ال َحَسسَراٍت 

ِثيُر )8( ُت َف َياَحسس  َأْرَسسسَل الّر ِذي  ّل ّلُهسس ا َوال  
َنسا  ْي َي َأْح َف ّيٍتس  ٍد َم َل َب َلسى  ِإ ُه  َنا ْق َفُسس ًبا  َسَحا

ّنُشوُر  ِلَك ال َذ َك َها  ِت ْو َد َم ْع َب َْلْرَض  ِه ا ) 9(ِب
ًعا  ُة َجِمي ِعّز ْل ِه ا ّل ِل َف َة  ِعّز ْل ُد ا ِري ُي َكاَن  َمْن 
َعَمُلسس  ْل َوا ّيُبسس  ّط ِلُمسس ال َك ْل ُد ا َع َيْصسس ِهسس  ْي َل ِإ
ُكُروَنسسس  َيْم ِذيَنسسس  ّل َوا ُعُهسسس  َف َيْر ِلُح  الّصسسسا
ْكُر  َوَم ٌد  ِدي َذاٌبسسس َش َع ُهْمسسس  َل َئاِت  ّي الّسسسس

ُبوُر  َي َو  ُه ِئَكس  َل ْو ُكْمس ِمْنس )10(ُأ َق َل ّلُهس َخ َوال  
َواًجا  َأْز ُكْم  َل َع ُثّم َج ٍة  َف ْط ُن ُثّم ِمْن  ُتَراٍب 
ِه  ْلِم ِع ِب ِإّل  ُع  َتَض َوَل  َثى  ْن ُأ َتْحِمُل ِمْن  َوَما 
َقُصسس ِمْنسس  ْن ُي َوَل  ٍر  َعّم َعّمُر ِمْنسس ُم ُي َوَمسسا 
ِه  ّل َلى ال َع ِلَك  َذ ِإّن  َتاٍب  ِك ِفي  ِإّل  ِه  ِر ُعُم

)11(َيِسيٌر 

4)  Eğer seni yalanlıyorlarsa (üzülme); senden önceki 
peygamberler de yalanlanmıştır. Bütün işler yalnızca Allah'a 
döndürülecektir.
5) Ey insanlar! Allah'ın vâdi gerçektir, sakın dünya hayatı sizi 
aldatmasın ve o aldatıcı (şeytan) da Allah hakkında sizi 
kandırmasın!
6)  Çünkü şeytan, sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman 
sayın. O, kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya 
çağırır.
7) İnkâr edenler için şüphesiz çetin bir azap var, iman edip iyi 
işler yapanlara da mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır.
8)  Kötü işi kendisine güzel gösterilip de onu güzel gören 
kimse (kötülüğü hiç istemeyen kimseye benzer) mi? Allah 
dilediğini sapıklığa yöneltir, dilediğini doğru yola iletir. O 
halde onlar için üzülerek kendini helak etme. Allah onların ne 
yaptıklarını biliyor.
9)  Rüzgârları gönderip de bulutu harekete geçiren Allah'tır. 
Biz onu ölü bir bölgeye göndeririz de ölümünden sonra 
toprağa onunla hayat veririz. Ölülerin yeniden dirilmesi de 
böyle olacaktır.
10) Kim izzet ve şeref istiyor idiyse, bilsin ki, izzet ve şerefin 
hepsi Allah'ındır. O'na ancak güzel sözler yükselir. Onları da 
Allah'a amel-i sâlih ulaştırır. Kötülüklerle tuzak kuranlara 
gelince, onlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzağı 
bozulur.
11)  Allah sizi (önce) topraktan, sonra meniden yarattı. Sonra 
sizi çiftler (erkek-dişi) kıldı. O'nun bilgisi olmadan hiç bir dişi 
ne gebe kalır ne de doğurur. Bir canlıya ömür verilmesi de, 
onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Şüphesiz 
bunlar, Allah'a kolaydır.
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ْذٌبسسس  َع َذا  َه َبْحَراِنسسس  ْل ِوي ا َت َيْسسسس َوَمسسسا 
ُأَجاٌجس  ْلٌحس  َذا ِم َه َو ُبُهس  ٌغ َشَرا ِئ ُفَراٌتس َسسا
ّيسسسا  ِر َط َلْحًمسسسا  ُلوَنسسس  ُك ْأ َت ُكّلسسس  َوِمْنسسس 
َتَرى  َو َها  َن َبُسسسو ْل َت َيًةسس  ْل ِرُجوَن ِح َتْخ َتْسسس َو
ِهس  ِل َفْض ُغوا ِمْنس  َت ْب َت ِل َواِخَر  ِهس َم ِفي ْلَكس  ُف ْل ا

ُكُروَنسس  َتْش ُكْمسس  ّل َع َل ْيَلسس )12(َو ّل ِلُجسس ال ُيو  
ْيِلسس  ّل ِفسسي ال َهاَر  ّن ِلُجسس ال ُيو َو ِر  َها ّن ِفسسي ال
ِري  َيْج ُكّلسس  َقَمَر  ْل َوا َوَسسسّخَر الّشْمَسسس 
َلُهسس  ُكْمس  ّب ّلُهس َر ُكْمسس ال ِل َذ َِلَجٍلسس ُمَسسسّمى 

ِهس َمسا  ِن ُدو ُعوَنس ِمْنس  ْد َت ِذيَنس  ّل َوا ْلُكس  ْلُم ا
ٍر  ْطِمي ِق ُكوَنسسسس ِمْنسسسس  ِل ِإْنسسسس ) 13(َيْم

ْو  َل َو ُكْمسسس  َء َعا ُد ُعوا  َيْسسسسَم ُهْمسسس َل  ُعو ْد َت
ْوَمسس  َي َو ُكْمسس  َل ُبوا  َتَجا ُعوا َمسسا اْسسس َسِم

ُئَكس  ّب َن ُي َوَل  ُكْمس  ِك ِبِشْر ُفُروَنس  ْك َي ِةس  َياَم ِق ْل ا
ٍر  ِبي ْثُلسس َخ ُتْمسس ) 14(ِم ْن َأ ّناُسسس  َهسسا ال ّي أ

َ َيا
ِنّيسس  َغ ْل َو ا ُه ّلُهسس  َوال ِهسس  ّل َلسسى ال ِإ ُءسس  َقَرا ُف ْل ا

ُد  ْلَحِمي ْأِتس ) 15(ا َي َو ُكْمس  ْب ِه ْذ ُي ْأس  َيَش ِإْنس 
ٍد  ِدي ْلٍقس َج ِهس )16(ِبَخ ّل َلسى ال َع ِلَكس  َذ َوَمسا   

ٍز  ِزي َع ُأْخَرى ) 17(ِب ِوْزَر  ٌةسس  ِزَر َوا ِزُر  َت َوَل 
ُيْحَمْلس  َهسا َل  ِل َلسى ِحْم ِإ َلٌةس  َق ْث ُعس ُم ْد َت ِإْنس  َو
ّنَمسسا  ِإ َبسسى  ُقْر َذا  َكاَنسس  ْو  َل َو ٌءسس  ْنُهسس َشْي ِم
ْيِبسس  َغ ِبال ُهْمسس  ّب ْوَنسس َر َيْخَش ِذيَنسس  ّل ِذُر ا ْن ُت
ّنَمسسا  ِإ َف ّكسسى  َتَز َوَمْنسس  َة  َقاُموا الّصسسَل َأ َو
ْلَمِصسسيُر  ِهسس ا ّل َلسسى ال ِإ َو ِه  ْفِسسس َن ِل ّكسسى  َتَز َي

)18(

12) İki deniz birbirine eşit olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, 
içilmesi kolaydır. Şu da tuzludur, acıdır (boğazı yakar). 
Hepsinden de taze et (balık) yersiniz ve giyeceğiniz süs eşyası 
çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan (nasibinizi) arayıp da 
şükretmeniz için gemilerin, denizi yarıp gittiğini görürsün.
13)  Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin 
içine sokar; güneş ve ayı emri altına almıştır. Her biri 
belirtilmiş bir süreye kadar akıp gider. İşte (bütün bunları 
yapan) Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. O'nu bırakıp da 
kendilerine taptıklarınız ise, bir çekirdek kabuğuna bile sahip 
değillerdir.
14)  Eğer onları (putları) çağırırsanız, sizin çağırmanızı 
işitmezler. Faraza işitseler bile, size cevap veremezler. 
Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler. (Bu 
gerçeği) sana, her şeyden haberi olan (Allah) gibi hiç kimse 
haber veremez.
15)  Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve 
övülmeye lâyık olan ancak O'dur.
16) Allah dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir.
17) Bu da Allah'a güç bir şey değildir.
18)  Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. Yükü 
(günahı) ağır gelen kimse onu taşımak için (başkasını) çağırsa, 
bu çağırdığı akrabası da olsa, onun yükünden bir şey 
yüklenmez. Sen ancak görmeden Rablerinden korkanları ve 
namazı kılanları uyarabilirsin. Kim temizlenirse o, kendi 
menfaatine temizlenmiş olur. Dönüş Allah'adır.
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َبِصسسيُر  ْل َوا ْعَمسسى  َْل ِوي ا َت َيْسسس ) 19(َوَمسسا 
ّنوُر  َوَل ال ُلَماُتسسسسسسسسس  ّظ َوَل ) 20(َوَل ال

ْلَحُروُر  َوَل ا ّظّلسس  ِوي ) 21(ال َت َيْسسس َوَمسسا 
ُع  ُيْسسِم ّلَهس  ِإّنس ال َواُتس  َْلْم َوَل ا ُءس  َيا َْلْح ا
ِفسي  ِبُمْسسِمٍع َمْنس  ْنَتس  َأ َوَمسا  ُءس  َيَشا َمْنس 

ِر  ُبو ُق ْل ِذيٌر )22(ا َن ِإّل  ْنَتس  َأ ِإْنس  ّنسا ) 23(  ِإ
ِإْنسس  َو ِذيًرا  َن َو َبِشيًرا  ّقسس  ْلَح ِبا َناَك  ْل َأْرَسسس

ِذيٌر  َن َهسا  ِفي ِإّل خَل  ٍةس  ُأّم ِإْنس ) 24(ِمْنس  َو
ِهْمس  ِل ْب َق ِذيَنس ِمْنس  ّل ّذَبس ا َك ْد  َق َف ُبوَكس  ّذ َك ُي
ِر  ُب ِبالّز َو َناِتسسس  ّي َب ْل ِبا ُهْم  ُل ُهْمسسس ُرُسسسس ْت َء َجا

ِر  ِني ْلُم َتاِبسسس ا ِك ْل ِبا ْذُتسسس ) 25(َو َأَخ ُثّمسسس 
ِر  ِكي َن َكاَنسس  ْيَفسس  َك َف َفُروا  َك ِذيَنسس  ّل ) 26(ا

ِء  ْنَزَلس ِمْنس الّسسَما َأ ّلَهس  َأّنس ال َتَرى  َلْمس  َأ

ًفسسا  ِل َت َثَمَراٍتسس ُمْخ ِهسس  ِب َنسسا  َأْخَرْج َف ًءسس  َما
َوُحْمٌر  ِبيٌضس  ٌد  َد َباِلس ُج ْلِج َوِمْنس ا َهسا  ُن َوا ْل َأ

ٌد  ِبيُبس ُسسو َغَرا َو َهسا  ُن َوا ْل َأ ِلٌفس  َت  )27(ُمْخ
ِمسسس  َعا ْن َْل َوا َواّبسسس  ّد َوال ّناِسسسس  َوِمْنسسس ال
ّلَه  َيْخَشى ال ّنَما  ِإ ِلَك  َذ َك ُنُه  َوا ْل َأ ِلٌف  َت ُمْخ
ِزيٌز  َع ّلَهسس  ِإّنسس ال ُءسس  َلَما ُع ْل ِهسس ا ِد َبا ِمْنسس ِع

ُفوٌر  َتاَبسس ) 28(َغ ِك ُلوَنسس  ْت َي ِذيَنسس  ّل ِإّنسس ا
ُقوا ِمّمسسسا  ْنَف َأ َو َة  َقاُموا الّصسسسَل َأ َو ِهسسس  ّل ال
ًةس  ِتَجاَر َيْرُجوَنس  َيًةس  ِن َعَل َو ُهْمس ِسسّرا  َنا ْق َرَز

ُبوَر  َت ُهْمسسس ) 29(َلْنسسس  ُأُجوَر ُهْمسسس  َي ّف َو ُي ِل
ُكوٌر  َغُفوٌر َش ّنُهس  ِإ ِهس  ِل َفْض ُهْمس ِمْنس  َد ِزي َي َو

)30(

19) Körle, gören bir olmaz.
20) Karanlıkla aydınlık da bir olmaz.
21) Gölge ile sıcak da bir olmaz.
22)  Dirilerle ölüler de bir olmaz. Şüphesiz Allah, dilediğine 
işittirir. Sen kabirlerdekilere işittiremezsin!
23) Sen sadece bir uyarıcısın.
24)  Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. 
Her millet için mutlaka bir uyarıcı (peygamber) bulunmuştur.
25)  Eğer seni yalanlıyorlarsa (üzülme), onlardan öncekiler de 
yalanlamışlardı. (Oysa ki) peygamberleri onlara açık âyetler 
(mucizeler), sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi.
26)  Sonra ben, o inkâr edenleri yakaladım. (Bak ki) cezam 
nasıl oldu!
27)  Görmedin mi Allah gökten su indirdi. Onunla renkleri 
çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan (geçen) beyaz, 
kırmızı, değişik renklerde ve simsiyah yollar (yaptık).
28)  İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle 
türlü renkte olanlar var. Kulları içinden ancak âlimler, 
Allah'tan (gereğince) korkar. Şüphesiz Allah, daima üstündür, 
çok bağışlayandır.
29) Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine 
verdiğimiz rızıktan (Allah için) gizli ve açık sarfedenler, asla 
zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler.
30) Çünkü Allah, onların mükâfatlarını tam öder ve lütfundan 
onlara fazlasını da verir. Şüphesiz O, çok bağışlayan, şükrün 
karşılığını bol bol verendir.
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َو  ُه َتاِبسس  ِك ْل ْيَكسس ِمْنسس ا َل ِإ َنسسا  ْي ْوَح َأ ِذي  ّل َوا
ّلَهس  ِإّنس ال ِهس  ْي َد َي ْيَنس  َب ِلَمسا  ًقا  ّد ّقس ُمَصس ْلَح ا

َبِصسسيٌر  ِبيٌر  َلَخ ِهسس  ِد َبا ِع َنسسا ) 31(ِب ْث ْوَر َأ ُثّمسس 
َنسا  ِد َبا َنا ِمْنس ِع ْي َف َط ِذيَنس اْصس ّل َتاَبس ا ِك ْل ا
ٌد  َتِصس ْق ُهْمس ُم ْن َوِم ِه  ْفِسس َن ِل ِلٌمس  َظا ُهْمس  ْن َفِم
ِهسس  ّل ْذِنسس ال ِإ ِب ْيَراِتسس  ْلَخ ِبا ٌق  ِب ُهْمسس َسسسا ْن َوِم

ِبيُر  َك ْل َفْضُلسس ا ْل َو ا ُه ِلَكسس  ّناُتسس ) 32(َذ َج
ْوَن  ّل ُيَح َها  َن ُلو ْدُخ َي ْدٍن  ِوَر َع َأَسا َها ِمْن  ِفي

ِريٌر  َهسا َح ِفي ُهْم  َباُسس ِل َو ًؤسا  ُل ْؤ ُل َو َهٍبس  َذ ِمْنس 
َهَبسس )33( ْذ َأ ِذي  ّل ِهسس ا ّل ِل ُد  ْلَحْم ُلوا ا َقا َو  

ُكوٌر  َغُفوٌر َش َل َنسسا  ّب ِإّنسس َر ْلَحَزَنسس  ّنسسا ا َع
ِةسسس ِمْنسسس ) 34( َقاَم ْلُم َداَر ا َنسسسا  ّل َأَح ِذي  ّل ا

َنا  َيَمّس َوَل  َنَصٌب  َها  ِفي َنا  َيَمّس ِه َل  ِل َفْض
ُغوٌبس  ُل َهسا  ُهْمس ) 35(ِفي َل َفُروا  َك ِذيَنس  ّل َوا

ُتوا  َيُمو َف ِهْمسس  ْي َل َع ْقَضسسى  ُي ّنَمسس َل  َه َناُر َج
ِلَكسس َوَل  َذ َك َهسسا  ِب َذا َع ُهْمسس ِمْنسس  ْن َع ّفُفسس  ُيَخ

ٍر ُفو َك ُكّلسسسسسسسسس  ِزي  ُهْمسسسسسسسس ) 36( َنْج َو
ْعَمْلس  َن َنسا  ِرْج َأْخ َنسا  ّب َهسا َر ِفي ِرُخوَن  َط َيْصس

َلْمسس  َو َأ ْعَمُلسس  َن ّنسسا  ُك ِذي  ّل ْيَر ا َغ ِلًحا  َصا
ّكَر  َذ َت ِهسس َمْنسس  ِفي ّكُر  َذ َت َي ُكْمسسس َمسسسا  َعّمْر ُن
ِلِميَن  ّظا ِلل َفَما  ُقوا  ُذو َف ِذيُر  ّن ُكْم ال َء َوَجا

ٍر  َنِصسي ْيِبس ) 37(ِمْنس  َغ ِلُمس  َعا ّلَهس  ِإّنس ال
َذاِتس  ِب ِليٌمس  َع ّنُهس  ِإ َْلْرِضس  َوا َواِت  الّسسَما

ِر  ُدو )38(الّص

31)  Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekini (semavi 
kitapları) doğrulayıcı olarak gelen gerçektir. Allah, kullarının 
(her halinden) haberdardır, görendir.
32)  Sonra Kitab'ı, kullarımız arasından seçtiklerimize verdik. 
Onlardan (insanlardan) kimi kendisine zulmeder, kimi 
ortadadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için 
yarışır. İşte büyük fazilet budur.
33)  (Onların mükâfatı), içine girecekleri Adn cennetleridir. 
Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Orada 
giyecekleri elbiseleri de ipektir.
34)  (Cennette şöyle) derler: Bizden tasayı gideren Allah'a 
hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet 
verendir.
35)  O (Rab) ki lütfuyla bizi asıl oturulacak yurda (cennete) 
yerleştirdi. Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak ne de 
orada bize bir usanç gelecektir.
36) İnkâr edenlere de cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki 
ölsünler, cehennem azabı da onlara biraz olsun hafifletilmez. 
İşte biz, küfürde ileri giden her nankörü böyle cezalandırırız.
37)  Onlar orada: Rabbimiz! Bizi çıkar, (önce) yaptığımızın 
yerine iyi işler yapalım! diye feryad ederler. Size düşünecek 
kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size 
uyarıcı da gelmedi mi? (Niçin inanmadınız?) Şimdi tadın 
(azabı)! Zalimlerin yardımcısı yoktur.
38)  Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. O, kalplerin içinde 
ne varsa onu da hakkıyla bilendir.
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َْلْرِضس  ِفسي ا ِئَفس  ُكْمس َخَل َل َع ِذي َج ّل َو ا ُه
ُد  ِزي َي َوَل  ُهسسس  ْفُر ُك ِهسسس  ْي َل َع َف َفَر  َك َفَمْنسسس 
ًتسا  ْق ِإّل َم ِهْمس  ّب َد َر ْن ُهْمس ِع ْفُر ُك ِريَنس  ِف َكا ْل ا
ِإّل َخَسساًرا  ُهْمس  ْفُر ُك ِريَنس  ِف َكا ْل ُد ا ِزي َي َوَل 

ِذيَنسس )39( ّل ُكْمسس ا َء َكا ُتْمسس ُشَر ْي َأ َأَر ُقْلسس   
َذا  ِنسسي َما َأُرو ِهسس  ّل ُدوِنسس ال ُعوَنسس ِمْنسس  ْد َت
ِفي  ُهْم ِشْرٌكس  َل َأْم  َْلْرِض  ُقوا ِمْن ا َل َخ
َلى  َع ُهْم  َف ًبا  َتا ِك ُهْم  َنا ْي َت َأْم آ َواِت  الّسَما
ِلُموَنسس  ّظا ُد ال ِع َي ِإْنسس  َبْلسس  ْنُهسس  ٍةسس ِم َن ّي َب

ُغُروًرا  ِإّل  ْعًضسا  َب ُهْمس  ْعُض ّلَهس ) 40(َب ِإّنس ال
َتُزوَل  َأْنس  َْلْرَضس  َوا َواِت  ُيْمِسسُك الّسسَما
ٍد ِمْن  َأَح ُهَما ِمْن  َك َأْمَس ِإْن  َتا  َل ِئْن َزا َل َو

ُفوًرا  َغ ِليًمسسا  َكاَنسس َح ّنُهسس  ِإ ِهسس  ِد ْع  )41(َب
ِئْنسس  َل ِهْمسس  ِن ْيَما َأ َد  ْه ِهسس َج ّل ِبال ْقَسسسُموا  َأ َو
َدى  ِإْح َدى ِمْن  ْه َأ ُنّن  ُكو َي َل ِذيٌر  َن ُهْم  َء َجا
ِإّل  ُهْم  َد ا َزا ِذيٌر َم َن ُهْم  َء ا َجا َلّم َف ِم  ُْلَم ا

ُفوًرا  َْلْرِضسسس ) 42(ُن ِفسسسي ا َباًرا  ْك ِت اْسسسس
ّيُئ  ْكُر الّس ْلَم ُق ا َيِحي َوَل  ّيِئ  ْكَر الّس َوَم
ّنَة  ِإّل ُسسسس ُظُروَنسسس  ْن َي َهْلسسس  َف ِهسسس  ِل ْه َأ ِب ِإّل 
ِديًل  ْب َت ِهسس  ّل ِة ال ّن ِلُسسس َد  َتِج َلْنسس  َف ِليَنسس  ّو َْل ا

ِويًل  َتْح ِه  ّل ِة ال ّن ِلُس َد  َتِج َلْن  َلْم ) 43(َو َو َأ

ْيَفسس  َك ُظُروا  ْن َي َف َْلْرِضسس  ِفسسي ا َيِسسسيُروا 
ُنوا  َكا َو ِهْمس  ِل ْب َق ِذيَنس ِمْنس  ّل َبُةس ا ِق َعا َكاَنس 
ُه  ْعِجَز ُي ِل ّلُه  َكاَن ال َوَما  ًة  ّو ُق ُهْم  ْن ّد ِم َأَش

ِفسسي  َوَل  َواِت  ِفسسي الّسسسَما ٍءسس  ِمْنسس َشْي
ِديًرا  َق ِليًما  َع َكاَن  ّنُه  ِإ َْلْرِض  )44(ا

39)  Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Onun için kim 
inkâr ederse, inkârı kendi zararınadır. Kâfirlerin küfrü, Rableri 
katında kendileri için ancak gazabı arttırır. Kâfirlerin küfrü, 
kendilerine ziyandan başka bir şey getirmez.
40) De ki: Allah'ı bırakıp da taptığınız, ortaklarınızı gördünüz 
mü? Gösterin bana! Onlar yerdeki hangi şeyi yarattılar! Yoksa 
onların göklerde mi bir ortaklıkları var! Yahut biz onlara, (bu 
hususta) bir kitap mı verdik de onlar, o kitaptaki bir delile 
dayanıyorlar? Hayır! O zalimler birbirlerine, aldatmadan 
başka bir şey vâdetmiyorlar.
41) Şüphesiz Allah gökleri ve yeri, nizamları bozulmasın diye 
tutuyor. Andolsun ki onların nizamı eğer bir bozulursa, 
kendisinden başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz O, 
halîmdir, çok bağışlayıcıdır.
42)  Kendilerine bir uyarıcı (peygamber) gelirse, herhangi bir 
milletten daha çok doğru yolda olacaklarına dair bütün 
güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara uyarıcı 
(Muhammed) gelince, bu, onların haktan uzaklaşmalarından 
başka bir şeyi arttırmadı.
43)  Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötü 
tuzaklar kuruyorlardı. Halbuki kişi kazdığı kuyuya kendi 
düşer. Onlar öncekilerin kanunundan (onlara uygulanandan) 
başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın kanununda asla bir değişme 
bulamazsın, Allah'ın kanununda kesinlikle bir sapma da 
bulamazsın.
44)  Bunlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin 
sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Halbuki onlar, 
bunlardan daha güçlü idiler. Ne göklerde ne de yerde Allah'ı 
âciz bırakacak bir güç vardır. O, bilendir, güçlüdür.
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ُبوا َما  َكَس ِبَما  ّناَس  ّلُه ال ُذ ال َؤاِخ ُي ْو  َل َو
ِكْن  َل َو ٍة  ّب َدا َها ِمْن  ِر ْه َظ َلى  َع َتَرَك 

َء  َذا َجا ِإ َف َأَجٍل ُمَسّمى  َلى  ِإ ُهْم  َؤّخُر ُي
َبِصيًرا  ِه  ِد َبا ِع ِب َكاَن  ّلَه  ِإّن ال َف ُهْم  ُل َأَج

)45( 
ِه الّرْحَمِن الّرِحيم ّل ِم ال ِبْس

ِمسس ) 1(يسسس  ِكي ْلَح ُقْرآِنسس ا ْل ّنَكسس ) 2(َوا ِإ
ِليَن  ْلُمْرَسسس َلسسى ِصسسَراٍط )3(َلِمْنسس ا َع  

ٍم  ِقي َت ِمسس ) 4(ُمْسسس ِز الّرِحي ِزي َع ْل ِزيَلسس ا َتن
ُهْمس ) 5( َف ُهْمس  ُؤ َبا ِذَر آ ُأن ْوًمسا َمسا  َق ِذَر  ُتن ِل

ُلوَنسس  ِف َلسسى ) 6(َغا َع ْوُلسس  َق ْل ّقسس ا ْد َح َق َل

ُنوَنس  ْؤِم ُي ُهْمس َل  َف ِهْمس  ِر َث ْك َنسا ) 7(َأ ْل َع ّنسا َج ِإ
َقاِن  ْذ َْل َلى ا ِإ ِهَي  َف ْغَلًل  َأ ِهْم  ِق َنا ْع َأ ِفي 

ْقَمُحوَنس  ُهْمس ُم ْيِنس ) 8(َف َب َنسا ِمْنس  ْل َع َوَج
ّدا  ِهْمسسس َسسسس ِف ْل َوِمْنسسس َخ ّدا  ِهْمسسس َسسسس ِدي ْي َأ

ْبِصسسسُروَن  ُي ُهْمسسس َل  َف ُهْمسسس  َنا ْي ْغَش َأ  )9(َف
َلْمسسس  َأْمسسس  ُهْمسسس  َت َذْر َأن َأ ِهْمسسس  ْي َل َع ٌء  َوا َوَسسسس

ُنوَن  ْؤِم ُي ُهْم َل  ِذْر ِذُر َمْن ) 10(ُتن ُتن ّنَما  ِإ
ْيِبس  َغ ْل ِبا َوَخِشَيس الّرْحَماَنس  ْكَر  ّذ َعس ال َب ّت ا

ٍمس  ِري َك ٍر  َأْج َو ٍةس  ِفَر ْغ ِبَم ُهس  َبّشْر ّنسا ) 11(َف ِإ
ّدُموا  َق ُتُبس َمسا  ْك َن َو َتسى  ْو ْلَم ُنْحِيس ا َنْحُنس 
ِفسسي  ُه  َنا ْي ٍءسس أْحَصسس ُكّلسس َشْي َو ُهْمسس  َثاَر َوآ

ِبيٍن  ٍم ُم )12(ِإَما

45)  Eğer Allah, yaptıkları yüzünden insanları (hemen) 
cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. 
Fakat Allah, onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. 
Vakitleri gelince (gerekeni yapar). Kuşkusuz Allah, kullarını 
görmektedir.

36- YASİN SURESİ
 (Mekke’de inmiştir, 83  ayettir.)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...

1) Yâsîn,
2) Hikmet dolu Kur'an hakkı için,
3) Sen şüphesiz peygamberlerdensin.
4) Doğru yol üzerindesin.
5) Üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.
6)  Ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde 
kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir.
7)  Andolsun ki onların çoğu gafletlerinin cezasını hak 
etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar.
8)  Biz, onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar 
çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı 
kalkıktır.
9)  Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları 
kapattık, artık göremezler.
10)  Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, 
inanmazlar.
11)  Sen ancak zikre uyan ve görmeden Rahmân'dan korkan 
kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini, bir mağfiret ve güzel bir 
mükâfatla müjdele.
12) Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıkları her 
işi, bıraktıkları her izi yazarız. Biz, her şeyi apaçık bir kitapta 
sayıp yazmışızdır.
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ْذ  ِإ ِة  َي َقْر ْل َأْصَحاَب ا َثًل  ُهْم َم َل ِرْب  َواْض
ُلوَن  ْلُمْرَسسس َهسسا ا َء َنا ) 13(َجا ْل َأْرَسسس ْذ  ِإ

ِلٍثس  َثا ِب َنسا  َعّزْز َف ُهَمسا  ُبو ّذ َك َف ْيِنس  َن ْث ِهْمس ا ْي َل ِإ
ُلوَن  ُكْمس ُمْرَسس ْي َل ِإ ّنسا  ِإ ُلوا  َقا ُلوا ) 14(َف َقا

َبَشٌر  ِإّل  ُتْمسس  ْن َأ َأنَزَلسس َمسسا  َوَمسسا  َنسسا  ُل ْث ِم
ِإّل  ُتْمسس  ْن َأ ِإْنسس  ٍءسس  الّرْحَماُنسس ِمْنسس َشْي

ُبوَنسس ِذ ْك ّنسسا ) 15( َت ِإ َلُمسس  ْع َي َنسسا  ّب ُلوا َر َقا
ُلوَن  َلُمْرَسس ُكْمس  ْي َل ِإّل )16(ِإ َنسا  ْي َل َع َوَمسا   

ِبيُنس  ْلُم ُغس ا َبَل ْل َنسا ) 17(ا ّيْر َط َت ّنسسا  ِإ ُلوا  َقا
ُكْمسسس  ّن َنْرُجَم َل ُهوا  َت َتن َلْمسسس  ِئْنسسس  َل ُكْمسسس  ِب

ِليٌم  َأ َذاٌب  َع ّنا  ُكْم ِم ّن َيَمّس َل ُلوا )18(َو َقا  
ُتْمس  ْن َأ َبْلس  ُتْمس  ّكْر ُذ ِئْنس  َأ ُكْمس  َع ُكْمس َم ِئُر َطا

ُفوَن  ِر ْوٌم ُمْس ْقَصى ) 19(َق َأ َء ِمْن  َوَجا
ِمسس  ْو َق َيا َقاَلسس  َعى  َيْسسس ِةسس َرُجٌلسس  َن ِدي ْلَم ا

ِليَن  ْلُمْرَسسس ُعوا ا ِب ّت ُعوا َمْنسس َل )20(ا ِب ّت  ا
ُدوَن  َت ْه ُهْم ُم َو َأْجًرا  ُكْم  ُل َأ َوَما ) 21(َيْس

ِهسسسس  ْي َل ِإ َو ِنسسسسي  َطَر َف ِذي  ّل ُد ا ُب ْع َأ ِلسسسسي َل 
ُعوَنسس  َهًةسس )22(ُتْرَج ِل ِهسس آ ِن ُدو ُذ ِمْنسس  ّتِخ َأ َأ  

ّني  َع ْغِن  ُت ِبُضّر َل  ِني الّرْحَماُن  ْد ِر ُي ِإْن 
ِنسسي  ُذو ِق ُين َوَل  ًئسسا  ْي ُهْمسس َش ُت َع َفا  )23(َش

ِبيٍنس  َلِفسي َضَلٍلس ُم ًذا  ِإ ّنسي  ّنسي )24(ِإ ِإ  
ِني  ُعو َفاْسسَم ُكْمس  ّب ِبَر ْنُتس  ِقيَلس ) 25(آَم

ْوِمسسي  َق ْيَتسس  َل َيا َقاَلسس  ّنَةسس  ْلَج ْدُخْلسس ا ا
َلُموَنسسس  ْع ّبسسسي ) 26(َي ِلسسسي َر َفَر  َغ ِبَمسسسا 

ْكَرِميَن  ْلُم ِني ِمْن ا َل َع )27(َوَج

13)  Onlara, şu şehir halkını misal getir: Hani onlara elçiler 
gelmişti.
14)  İşte o zaman biz, onlara iki elçi göndermiştik. Onları 
yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü bir elçi gönderdik. Onlar: 
Biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz! dediler.
15)  Dediler ki: Siz de ancak bizim gibi birer insansınız. 
Rahmân, herhangi bir şey indirmedi. Siz ancak yalan 
söylüyorsunuz.
16)  Dediler ki: Rabbimiz biliyor; biz gerçekten size 
gönderilmiş elçileriz.
17)  "Bizim vazifemiz, açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını 
size tebliğ etmekten başka bir şey değildir" dediler.
18)  Doğrusu siz bize uğursuz geldiniz. Eğer bu işten 
vazgeçmezseniz, andolsun sizi taşlarız. Ve bizden size 
mutlaka fena bir kötülük dokunur, dediler.
19)  Elçiler şöyle cevap verdi: Sizin uğursuzluğunuz sizinle 
beraberdir. Size nasihat ediliyorsa bu uğursuzluk mudur? 
Bilakis, siz aşırı giden bir milletsiniz.
20)  Derken şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. "Ey 
kavmim! dedi, bu elçilere uyunuz!"
21)  "Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tâbi 
olun, çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir."
22) "Bana ne olmuş ki, beni yaratana ibadet etmeyecekmişim! 
Halbuki, hepiniz O'na döndürüleceksiniz."
23)  "O'ndan başka tanrılar mı edineyim? O çok esirgeyici 
Allah, eğer bana bir zarar dilerse onların şefâati bana hiçbir 
fayda vermez, beni kurtaramazlar."
24)  "İşte o zaman ben apaçık bir sapıklığın içine gömülmüş 
olurum."
25) "Şüphesiz ben, Rabbinize inandım, beni dinleyin."
26)  Ona: Cennete gir" denilince. "Keşke, dedi, kavmim 
bilseydi!"
27) "Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar 
olanlardan kıldığını !"
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